
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และ              บริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐา
นการบญัชี ฉบบัท่ี  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั  เร่ือง 
การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ 

การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 
การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉ
บบัท่ี  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 19.3.1  
เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2540 ถึงปี 2549 
และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 8 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งน้ี 
ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ณรงค ์พนัตาวงษ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  

 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 24 เมษายน 60 

 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.978.868          19.685.363          13.744.000          12.184.018          

เงินลงทุนชัว่คราว 263.331               431.366               -                            -                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 8.377.802            10.696.537          8.620.301            8.982.016            

สินคา้คงเหลือ 5 7.374.448            7.296.776            4.436.298            4.448.579            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 838.790               818.347               229.116               132.146               

รวม 35.833.239          38.928.389          27.029.715          25.746.759          

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 15 3.101.470            -                            -                            -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 38.934.709          38.928.389          27.029.715          25.746.759          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 51.118                  54.730                  -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            10.648.213          11.573.121          

เงินจ่ายล่วงหน้าซ้ือท่ีดิน 209.400               -                            -                            -                            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 203.955               211.356               -                            -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 6.040.165            5.965.729            3.570.582            3.452.700            

คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 15 306.758               306.758               -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 10 461.118               487.017               2.283                    2.724                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 189.603               299.128               -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44.821                  66.158                  1.365                    1.319                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7.506.938            7.390.876            14.222.443          15.029.864          

รวมสินทรัพย์ 46.441.647          46.319.265          41.252.158          40.776.623          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                            321.099               -                            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 9.571.316            11.349.106          7.663.854            8.207.850            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 43.937                  77.131                  434                       434                       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 14 16.020                  94.183                  -                            -                            

เงินปันผลคา้งจ่าย 16 3.742.145            -                            3.742.145            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 428.518               560.554               60.658                  131.829               

รวม 13.801.936          12.402.073          11.467.091          8.340.113            

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 15 1.616.583            -                            -                            -                            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 15.418.519          12.402.073          11.467.091          8.340.113            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 71.963                  82.417                  -                            -                            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 1.237.306            1.458.713            264.180               259.426               

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 14 460.949               473.816               262.333               265.109               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.879                    11.156                  1.146                    1.146                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1.776.097            2.026.102            527.659               525.681               

รวมหนีสิ้น 17.194.616          14.428.175          11.994.750          8.865.794            

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1.259.000            1.259.000            1.259.000            1.259.000            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1.247.382            1.247.382            1.247.382            1.247.382            

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1.491.912            1.491.912            1.491.912            1.491.912            

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 125.900               125.900               125.900               125.900               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28.319.121          30.705.032          26.392.214          29.045.635          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1.474.049)           (1.679.136)           -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 29.710.266          31.891.090          29.257.408          31.910.829          

รวม 29.710.266          31.891.090          29.257.408          31.910.829          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
      เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 15 (463.235)              -                            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 29.247.031          31.891.090          29.257.408          31.910.829          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 46.441.647          46.319.265          41.252.158          40.776.623          

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 12.127.241         11.202.789         8.685.642           8.026.446           

รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 48.313                61.345                40.176                53.782                

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 25.016                38.895                -                          9.660                  

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          384.472              -                          

   อ่ืน ๆ 75.574                127.191              33.258                74.166                

รวมรายได้ 12.276.144         11.430.220         9.143.548           8.164.054           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 8.909.012           8.246.636           6.292.515           5.843.335           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 782.126              740.454              336.591              321.711              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 431.117              432.924              221.452              212.226              

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 627.798              668.986              619.829              607.581              

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          479.911              -                          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          -                          62.661                -                          

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27.086                25.205                3.026                  1.279                  

รวมค่าใช้จ่าย 10.777.139         10.114.205         8.015.985           6.986.132           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1.499.005           1.316.015           1.127.563           1.177.922           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9.805)                 (8.534)                 -                          -                          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1.489.200           1.307.481           1.127.563           1.177.922           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (140.708)             (57.886)               (38.839)               -                          

ก าไรส าหรับงวด 1.348.492           1.249.595           1.088.724           1.177.922           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (258.148)             (140.313)             -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (258.148)             (140.313)             -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 7.742                  (65.680)               -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 7.742                  (65.680)               -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด (250.406)             (205.993)             -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1.098.086           1.043.602           1.088.724           1.177.922           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.348.492           1.249.595           1.088.724           1.177.922           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.098.086           1.043.602           1.088.724           1.177.922           

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,08                    1,00                    0,87                    0,94                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 1.489.200           1.307.481           1.127.563           1.177.922           

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคา 233.235              201.277              182.212              150.839              

   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18.494                20.180                441                     1.065                  

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (11.178)               6.473                  2.000                  3.209                  

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (20.543)               41.063                (14.334)               (4.508)                 

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 51.761                42.896                33.374                22.296                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 19.422                19.363                7.060                  8.428                  

   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 33.721                11.451                8.340                  10.879                

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          479.911              -                          

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (384.472)             -                          

   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.186                  (3.661)                 795                     (4.175)                 

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                          9                         -                          -                          

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 55.147                (32.882)               152.068              8.291                  

   ดอกเบ้ียรับ (48.313)               (61.345)               (40.176)               (53.782)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9.805                  8.534                  -                          -                          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1.831.937           1.560.839           1.554.782           1.320.464           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 629.401              302.965              (922)                    (280.383)             

   สินคา้คงเหลือ (459.688)             (145.688)             (6.759)                 (60.500)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (162.256)             (39.089)               (1.606)                 13.271                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12.201)               (381)                    (46)                      43                       

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (634.177)             (232.989)             (411.020)             81.121                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24.584                (21.627)               (30.886)               (26.471)               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (12.001)               (14.843)               (2.306)                 (4.018)                 

   ประมาณการหน้ีสิน (8.587)                 (7.984)                 -                          -                          

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (90)                      (153)                    -                          29                       

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1.196.922           1.401.050           1.101.237           1.043.556           

   รับดอกเบ้ีย 14.390                48.970                6.226                  40.831                

   จ่ายดอกเบ้ีย (9.227)                 (17.187)               -                          -                          

   จ่ายภาษีเงินได้ (32.444)               (78.549)               (37.354)               (540)                    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1.169.641           1.354.284           1.070.109           1.083.847           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัลดลง 1.389                  10.579                -                          -                          

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 168.035              -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (438.470)             (51.007)               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          883.467              -                          

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          384.472              -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ซ้ือท่ีดิน (209.400)             -                          -                          -                          

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (355.153)             (512.393)             (301.169)             (195.598)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 359                     13.194                280                     13.157                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (15.692)               (2.845)                 -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (410.462)             (491.465)             528.580              (233.448)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (138.000)             6.467                  -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (138.000)             6.467                  -                          -                          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (241.512)             (110.296)             -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 379.667              758.990              1.598.689           850.399              

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (59.204)               14.899                (38.707)               30.382                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 19.685.363         20.487.952         12.184.018         12.912.493         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดท่ีถูก
   จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (1.026.958)          -                          -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 18.978.868         21.261.841         13.744.000         13.793.274         

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการ รวม

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน แปลงคา่งบการเงิน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 1.247.382               1.491.912               125.900                  29.091.127             (1.398.557)                     (1.398.557)              30.557.764             

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              1.249.595               -                                     -                              1.249.595               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (65.680)                   (140.313)                        (140.313)                 (205.993)                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1.183.915               (140.313)                        (140.313)                 1.043.602               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 1.247.382               1.491.912               125.900                  30.275.042             (1.538.870)                     (1.538.870)              31.601.366             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1.247.382               1.491.912               125.900                  30.705.032             (1.679.136)                     (1.679.136)              31.891.090             

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              1.348.492               -                                     -                              1.348.492               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              7.742                      205.087                         205.087                  212.829                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1.356.234               205.087                         205.087                  1.561.321               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              -                              (3.742.145)              -                                     -                              (3.742.145)              

รวม 1.247.382               1.491.912               125.900                  28.319.121             (1.474.049)                     (1.474.049)              29.710.266             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
     เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย
      (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              -                              (463.235)                        (463.235)                 (463.235)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 1.247.382               1.491.912               125.900                  28.319.121             (1.937.284)                     (1.937.284)              29.247.031             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2560

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 1.247.382                   1.491.912                   125.900                      27.521.365                 30.386.559                 

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1.177.922                   1.177.922                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1.177.922                   1.177.922                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2559 1.247.382                   1.491.912                   125.900                      28.699.287                 31.564.481                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1.247.382                   1.491.912                   125.900                      29.045.635                 31.910.829                 

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1.088.724                   1.088.724                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1.088.724                   1.088.724                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                  -                                  -                                  (3.742.145)                  (3.742.145)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2560 1.247.382                   1.491.912                   125.900                      26.392.214                 29.257.408                 

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 255 ) เร่ือง การรายงาน                    
ทางการเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ                  
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                        
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ทั้งน้ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยทางออ้มในอตัราร้อยละ 100 คือ DET SGP Pte. Ltd. ไดเ้ลิก
กิจการและช าระบญัชีแลว้ 

2. เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ  าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดใน Delta Energy Systems (Switzerland) AG ให้แก่ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในราคารวมทั้งส้ินประมาณ 25 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 883 ลา้นบาท ปัจจุบนัการซ้ือขายบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้  
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                        
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง ) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                           
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน                           
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน                                 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให ้                                   
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี                        
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 60 9 60 9  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 3,335 2,365 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ - - 24 18 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 69 68 ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 305 285 ตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 391 339 360 326 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 1,129 982 65 83 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 131 136 131 136 ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 167 155 167 155 ตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 47 54 - - ตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 113 98 - - ตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 45 44 45 44 ตามสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษทัย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  มีนาคม 60 และวนัท่ี                  
 ธนัวาคม 9 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 4,204 4,213 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 516 588 340 375 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  516 588 4,544 4,588 

เงนิทดรองแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 32 31 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 32 31 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     

บริษทัยอ่ย - - 19 21 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,051 1,128 63 91 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,051 1,128 82 112 

เงนิทดรองจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     

บริษทัยอ่ย - - 201 201 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 258 309 229 194 

รวมเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  258 309 430 395 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 60 และ 9 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 60  60  

ผลประโยชน์ระยะสั้น  41  13 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 4 1 2 

รวม  45 1  15 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 499 581 3,916 4,027 

คา้งช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 17 6 628 560 

   3 - 6 เดือน - 1 - 1 

รวม 516 588 4,544 4,588 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,060 8,821 3,582 3,878 

คา้งช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 832 978 284 320 

   3 - 6 เดือน 53 123 7 6 

   6 - 12 เดือน 93 47 3 - 

   เกิน 12 เดือนข้ึนไป 85 85 - - 

รวม 9,123 10,054 3,876 4,204 

รวมลูกหน้ีการคา้ 9,639 10,642 8,420 8,792 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (171) (182) (6) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,468 10,460 8,414 8,788 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ ) - - 32 31 

ลูกหน้ีอ่ืน 247 237 174 163 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 247 237 206 194 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,715 10,697 8,620 8,982 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (หมายเหตุ 15) (1,337) - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,378 10,697 8,620 8,982 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ      
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 60 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 968 337 

บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มระหวา่งงวด  - 

หกั:  กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้ 

 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด ( ) (14) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  มีนาคม 60 947 323 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 405 314 75 81 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 147 153 26 32 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 153 83 28 8 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 190 234 - - 

ลกูหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 21) 118 6 56 - 

อ่ืน ๆ 73 28 44 11 

รวม 1,086 818 229 132 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (หมายเหตุ 15) (247) - - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 839 818 229 132 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2560  ธนัวาคม 9 

  (ตรวจสอบแลว้) 
DET International Holding Limited 9,450 9,450 

Delta Energy Systems (Switzerland) AG - 2,415 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  200 200 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 2,143 1,704 

รวม 11,793 13,769 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,145) (2,196) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,648 11,573 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินลงทุนใน                         
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน าไปซ้ือท่ีดินส าหรับ
โรงงานในบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียคือ Delta Electronics India Pvt. Ltd. ทั้งน้ีการเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี  กุมภาพนัธ์ 60 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจ านวนประมาณ 11 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือ
เทียบเท่าจ านวนประมาณ 384 ลา้นบาท จาก Delta Energy Systems (Switzerland) AG (31 มีนาคม 2559: 
ไม่มีเงินปันผลรับ)  

 เม่ือวนัท่ี  กุมภาพนัธ์  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ  าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดใน Delta Energy Systems (Switzerland) AG ให้แก่ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในราคารวมทั้งส้ินประมาณ  ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ  ลา้นบาท ปัจจุบนัการซ้ือขายบริษทัย่อยดงักล่าวได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี . ) ซ่ึงขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธี
ราคาทุนจ านวนประมาณ  ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯไม่รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้เสียใน    

งบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 
60 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินใหเ้ช่า 

อาคารส านกังาน
ใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 36 175 211 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (2) (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (5) (5) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่  มีนาคม 60  36 168 204 

9. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 60 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 5,966 3,453 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 355 301 

จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (2) (1) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (231) (182) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (24) - 

รวม 6,064 3,571 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 15) (24) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  มีนาคม 60 6,040 3,571 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 60 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ อื่นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่  มกราคม 60 467 14 6 487 3 

ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - 16 - 16 - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (14) (4) - (18) (1) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18) (1) - (19) - 

รวม 435 25 6 466 2 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ ) - - (5) (5) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่  มีนาคม 60 435 25 1 461 2 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,051 1,128 82 112 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,831 6,259 4,814 5,180 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 258 309 430 395 

เจา้หน้ีอ่ืน 670 954 578 858 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,489 2,499 1,663 1,582 

เงินรับล่วงหนา้ 263 200 97 81 

รวม 10,562 11,349 7,664 8,208 

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไว ้                          
เพ่ือขาย (หมายเหตุ 15) (991) - - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,571 11,349 7,664 8,208 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มีนาคม 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(หมายเหตุ 21) 14 99 - 40 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 143 176 43 81 

ภาษีขายคา้งช าระ 154 89 - - 

อ่ืน ๆ 190 197 18 11 

รวม 501 561 61 132 

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไว ้                          
เพื่อขาย (หมายเหตุ ) (72) - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 429 561 61 132 

3. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 มีนาคม 60 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่  มกราคม 60 1,459 259 

บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 24 7 

หกั: ลดลงระหวา่งงวด (12) (2) 

หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (1 ) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ( ) - 

รวม 1,429 264 

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย   
     (หมายเหตุ ) (192) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่  มีนาคม 60 1,237 264 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ประมาณการหนีสิ้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  

 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  ธันวาคม 9 (ตรวจสอบแล้ว) 4 510 54 568 265 265 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 1 46 16 63 16 16 

ลดลงระหวา่งงวด - (4) (5) (9) - - 

กลบัรายการระหวา่งงวด - (26) (3) (29) (8) (8) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจาก                     
อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1) (15) - (16) (11) (11) 

รวม 4 511 62 577 262 262 

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย   
     (หมายเหตุ ) - (84) (16) (100) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  มนีาคม  4 427 46 477 262 262 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 4 82 8 94 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 428 46 474 265 265 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  ธันวาคม 9 (ตรวจสอบแล้ว) 4 510 54 568 265 265 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 4 - 12 16 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 427 34 461 262 262 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  มนีาคม  4 427 46 477 262 262 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

15. สินทรัพย์สุทธิทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติให้ขายเงินลงทุนใน Delta 

Energy Systems (Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC จ านวนร้อยละ 51 
ของเงินลงทุนดงักล่าว และเงินลงทุนทั้งหมดใน Delta Greentech (USA) Corporation และ Delta 

Greetech (Brazil) SA ใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯไดด้ าเนินการขายเงินลงทุนดงักล่าว
เรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี ) ดังนั้ น                      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขาย รายละเอียดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายดงักล่าว ณ วนัท่ี                          
31 มีนาคม 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,027 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ ) 1,337 

สินคา้คงเหลือ 351 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ ) 247 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 2 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตุ ) 24 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (หมายเหตุ ) 5 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 33 

รวมสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 3,101 

หนีสิ้น  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 183 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 1) 991 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 73 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (หมายเหตุ ) 69 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ ) 72 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ ) 192 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (หมายเหตุ ) 31 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 

รวมหนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 1,617 

สินทรัพย์สุทธิทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 1,484 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 

 จากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (463) 

รวม (463) 

 ทั้งน้ี บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการประเมินจ านวนค่าความนิยมในการรวมกิจการท่ีตอ้งตดัจ าหน่ายออกเม่ือมี
การขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป และภายหลงัการขายเงินลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ สัดส่วนการถือหุ้นใน 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC จะลดลงเหลือ
ร้อยละ 49 ซ่ึงบริษทัฯจะบนัทึกเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

16. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 60 และ 9 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 9 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

   เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 3,742 3.00 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
   เม่ือวนัท่ี  เมษายน  3,867 3.10 

7. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 60 และ 9 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 60 9 60 9 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด (116) (27) (39) - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (34) (29) - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 8 - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 (2) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (141) (58) (39) - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

8. ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2560 และ 9 ท่ีน าเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มีนาคม 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 

 

ส่วนงานการ 

จดัการพลงังาน  

ส่วนงานสมาร์ท 

กรีนไลฟ์  อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 

 60 2559 60 2559 60 2559 60 2559 60 2559 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลูกคา้ภายนอก 8,178 7,887 3,  3,180 119 101  35 12,127 11,203 

รวมรายได ้ 8,178 7,887 3,  3,180 119 101  35 12,127 11,203 

            

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,379 1,322  103 (2) (17) (2 ) (293) 1,377 1,115 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 

 

 

 

 

 

     

ดอกเบ้ียรับ 

 

 

 

 

 

   48 61 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

 

 

 

 

   25 39 

รายไดอ่ื้น 

 

 

 

 

 

   76 127 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

 

 

 

 

   (27) (25) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 

 

 

 

 

   (10) (9) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

 

 

 

 

   1,489 1,308 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

 

 

 

 

   (141) (58) 

ก าไรส าหรับงวด 

 

 

 

 

 

   1,348 1,250 

9. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

19.1.1 ณ วนัท่ี  มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 
จ านวนประมาณ 31 ลา้นบาท และ 9 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 5 ลา้นบาท (  ธนัวาคม 2559: 
13 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 7 ลา้นบาท) การซ้ือท่ีดินจ านวนประมาณ 396 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 09 ลา้นบาท (  ธนัวาคม 2559: 415 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 218 ลา้นบาท) และ
การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนประมาณ 431 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 35 ลา้นบาท 
และ 12 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 6 ลา้นบาท (  ธนัวาคม 2559: 301 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูรหรือ
ประมาณ 4  ลา้นบาท และ 16 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 9 ลา้นบาท)  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

19.1.2 ณ วนัท่ี  มีนาคม 2560 และ  ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

  จ่ายช าระ 

 

สกลุเงิน 

 

จ านวนเงิน ภายใน  ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน  ปี มากกวา่  ปี 

 (ลา้น)    

ซลอตีโปแลนด ์ 2 1 20 - 

ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 1 20 2 - 

รูปีอินเดีย 69 13 16 7 

ยโูร 2 62 27 1 

 รวม   8 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  จ่ายช าระ 

 

สกลุเงิน 

 

จ านวนเงิน ภายใน  ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน  ปี มากกวา่  ปี 

 (ลา้น)    

ซลอตีโปแลนด ์ 2 - 21 - 

ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 1 19 2 - 

รูปีอินเดีย  13 10 7 

ยโูร 3 74 33 1 

 รวม 106 66 8 

19.2 ภาระค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจ
คงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี  มีนาคม 60 ดงัต่อไปน้ี 

19.2.1 หนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,33  ล้านบาท                     
(  ธนัวาคม 2559: 1,33  ลา้นบาท) (รวมหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจ านวนประมาณ 1,308 ล้านบาท (  ธันวาคม 2559: ,308 ล้านบาท) 
ส าหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 9.3.1) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

19.2.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 773 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 408 ลา้นบาท 1 ลา้นยูโร หรือประมาณ 3  ลา้นบาท และ .  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 31 ล้านบาท (  ธันวาคม 2559: 740 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 388 ล้านบาท 0.9                        
ลา้นยโูร หรือประมาณ  ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 32 ลา้นบาท) 

19.3 การถูกประเมินภาษ ี 

19.3.1 ก. ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
 ถึง  เป็นจ านวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) บริษทัฯได้

ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และ
ในระหว่างปี  คณะกรรมการฯดงักล่าวมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ปรับลดจ านวนเงินลง
เหลือประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และใน
ระหวา่งปี  ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้ค าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบ้ียปรับลง
ร้อยละ  (กล่าวคือ เบ้ียปรับลดลงเหลือจ านวนประมาณ  ล้านบาท จากเดิมท่ี
กรมสรรพากรค านวณไวท่ี้  ลา้นบาท) ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให ้           
ยกฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ข. ในปี  บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
 ถึง  เป็นจ านวนเงินประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯ

ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี  
คณะกรรมการฯมีค าวินิจฉยัให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี  มิถุนายน  ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบ้ียปรับ
และเงินเพิ่มลงเหลือจ านวนประมาณ  ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้                        
ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                         
ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 อย่างไรก็ตามทั้ง  กรณีขา้งตน้ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่าบริษทัฯจะชนะคดีใน
ท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

ค. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
 เป็นจ านวนเงินประมาณ .  ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับ

ปี  จ  านวนประมาณ .  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยู่ในระหวา่งการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี  เป็นจ านวนเงินประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ีย
ปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี  จ  านวนประมาณ  
ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบันค าอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯเช่ือว่าผลการประเมินดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ
อย่างเป็นสาระส าคญั บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้น
บญัชี 

19.3.2  บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได ้                         
นิติบุคคลส าหรับปี 2546 - 255  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 94 ล้านรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ 49 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตส าหรับปี 2548 - 2558 

เป็นจ านวนเงินประมาณ 239 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 126 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
การอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น
บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

20. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี  มีนาคม 60 และ  ธนัวาคม 9 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            

 

 มีนาคม 
60 

31 ธนัวาคม 
2559 

 มีนาคม 
60 

31 ธนัวาคม 
2559 

 มีนาคม 
60 

31 ธนัวาคม 
2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 173 182 148 155 34.4501 35.8307 

ยโูร 11 11 2 2 36.7904 37.7577 

เยน 81 70 293 391 0.3077 0.3080 

โครูนาเช็ก 1  1  - - 1.3546 1.3912 

ซลอตีโปแลนด ์ 4 4 - 1 8.7309 8.5295 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุ พนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี  มีนาคม 60 และ  ธนัวาคม 59 มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี  มีนาคม 2560 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 149 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 34.50000 - 36.06000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 60 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 65.14000 - 67.06000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 60 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 9 ลา้นยโูร 1.05770 - 1.08195 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร เมษายน 60 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.75690 - 0.76540 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ
ออสเตรเลีย 

เมษายน 60 

   เยนต่อบาท 60 ลา้นเยน 0.30830 - 0.31120 บาทต่อเยน เมษายน - พฤษภาคม 60 

      

 ณ วนัท่ี  ธนัวาคม 9 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 141 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 34.66000 - 36.06500 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 60 

   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์
สวติเซอร์แลนด ์

18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.00420 - 1.02310 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 

มกราคม 2560 

   ยโูรต่อโครนาสวเีดน 1 ลา้นยโูร 9.70630 โครนาสวเีดนต่อยโูร มกราคม 2560 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.51030 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2560 

   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 1 ลา้นยโูร 3.60950 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม 2560 

   ซลอตีโปแลนดต่์อ                             
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

2 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 4.11450 - 4.12750 ซลอตีโปแลนดต่์อ  
 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

มกราคม 2560 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 67.77670 - 69.04000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2560 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 2 ลา้นยโูร 1.07230 - 1.07796 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2560 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 13 ลา้นยโูร 1.04670 - 1.07740 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2560 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.72880 - 0.74802 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ
ออสเตรเลีย 

มกราคม 2560 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.36900 - 3.47460 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2560 

   เยนต่อบาท 110 ลา้นเยน 0.31460 - 0.33950 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2560 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

21.     การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ี
มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
ใช ้วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี  เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการ
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  มีนาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 118 - 118 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 14 - 14 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 6 - 6 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 2) - 99 - 99 

     

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  มีนาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 56 - 56 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 40 - 40 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั   

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ไดมี้การขายเงินลงทุนจ านวนร้อยละ 51 ใน Delta Energy Systems 

(Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC และขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Delta 

Greentech (USA) Corporation และ Delta Greetech (Brazil) SA ของ Delta Greentech (Netherlands) B.V.

ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าการซ้ือขายประมาณ 24.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
ประมาณ 874 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทั้งน้ี บริษทั                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดข้ายเงินลงทุนใน Eltek, s.r.o. (“Eltek SK”) จ านวนร้อยละ  โดยมีมูลค่า
ประมาณ  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการจ่ายช าระเพื่อซ้ือบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ 
และจ่ายช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน .  ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็นเงินสด 

 ทั้งน้ี ภายหลงัจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวสัดส่วนการถือหุ้นใน Delta Energy Systems (Switzerland) 

AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC ลดลงเหลือร้อยละ 49 จึงบนัทึกเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ในระหว่างการประเมินราคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 


